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IЩо буле вIлвча1,IIсII
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YKpaTltcbKa

Iрофесiйtlе моl]jlе}lня здобувачiв як lнтеграцlя
,кпаiнськот мови
фчлrкrliогtzulьIlих с,l,илiв сучасноТ,
Meтa - с,гворити в здобувачiв необхiдний комплекс загальномовних
знань, yMiHb i навичок, потрiбних для ефективного виконання
професiйних обов' язкiв.
l

Завдаtrtlя.: сформувати розумiння ролi лержавноi мови в профе.сiйнiй
дiя.;lьгtостi; забе:зrtечити досконале володiння нормами сучасноТ
vKpitiHcbKoT lriтера,гурноi мови в ycHili i гIисемнiй формах; виробити
ttавиLIltи саN{оI(()FI,гроJIIо за дотримаrrLIям мовних норм у спtJIкуваннl;
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dоброrtесносmi (,за ст.42 Закону УкраТни K[Ipo освi,гу> лля здобувачiв
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| з,ltа гtliстr, реапiзr,вагlл своТ права i обов'яlзклl як чJlеI{а суспiльства,

lliнtrос,гi громадяноького (вiльного демократичного)
tIсобхiдtliсr,ь liого cTa.,ltclI,o розtsрI,tку, BepxoBetlcтBa
llpalla. ttp;aB iсвtlбо,ц jIк)дI4FItl iг,ро;r,tадяlлtиIIа в YKpaTHi; ЗК02: злаr,нiс,гь
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слtс,гсрti зi{аtllь rip(} прt{ролу i суспiльство та у розRL{тку суспiльсl,I]а,
техIIlки l ,I,ехIIоJI()гiй: l]I(03: зда,гнiсть застосовуватtl знання в
праli t,tIч H}lx с и гчаl{i ях ; ЗК04 : злаr,нiсть с t i.цкуватися .цержавною
мово}() як усно. r,aK i гlист,мово: ЗК06: :lдатrliс,гь використовувати
irrr,ilсllэ;чrаrцiйlti i tiоlчtчtlirсаrtiйrli,гехгtо;lоt,ii: ЗК08: цiн\вання та поваI,а
усtзi.lдоьt.rltоваr,t,l
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здатнiсть до.публiчноi презентачii

результату свосТ творчоi (iн,гелектуальноТ) лiяльностi;

СК15: здаrrtiсть lli;tbHo орiентуватися в напрямах, стилях, жанрах.
i вилах cl[eHi.ttloI,o мистецтва, творчiй спадщинi видатних майстрiв;
CI( l б : з,цатнiс,гь враховуI]а,ги етичнi засади професiйноТ дiяльностi;
С К 1 7 : зла,t,rtiст,ь враховувати економ iчнi, органiзацiйнi та правовi
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асIlекти r Iрофесi йноi ztiяльностi ;
програмIIi результати IlавчанrIя: ПР01 : визначати взасмозв'язок
цiнностей гро*алянського суспiльства iз засадами розвитку сфери.
кулы,ури й мистец,гва B.YKpaTHi; ПР02: мати концептуальнi.науковi
та.прак,гичнi знаltt"tя у 9Фер1 сценiчного мистецтва; ПР03: вiльно
сtti.lткува,гися з rtрофесiйних питань дерх(авною моlою усно i
письЙово; ГIР08: обирати, анаrriзувати й iнтерпр'етувати хуложнiй
TBip ,t1.1lяt показу (лемонстраuiI), самостiйно обирати.критерii для його
оttiгrки; IIР09:-сtliввiлносити мистецькi iдеТ i твсrри iз соцiальним.
,г;t
iсгориtlllt{м коIIтекстом для глибшого Тх розу.мiння;
куJIь,гурIlим
ГiР t tl : об и рати опl,имаJlьtti ху.цоrкньо-l]и ра}кальн i та тех нiчнi засоби
I]1дтворсl{}{я креа,гивного задуму при реалlзацll сценlчного твору
(прос,ктt ).
Зна,ги зtеtсси.ч н i, орфографi чнi, орфоепiчнц акшентуацiйнi, грамати.,шi,
стtlлiст,и.lll l 1Iорми сучасно1 yкpalHcbкol лlтературноl мови; умlти
,тексти й
документи; кориг}ъати
сIilаJIа,ги й оформлrовати lrрофесiйгti
текс,ги з (laxl, вiдповiдно до норм украТнськоТ:riтера,гурноi мови;
висtуllати :] презеlllаl{Ьми або допоlзiдями з питань. пов'язаних iз фа,хом;
враховува],и аулиторitо. i мету висловлювання; скJIадати пJIан-схему
висJIоI]JIюRаI,Iня та JIогlчно структурувати lдеl; застосовувати
отримаrri знання на Ilрактицi; волоltiти культурою дiалогiчного та
полi.llогiчного мовлеFIня; дотримуватися мовного етикету вiдповiдно
lине спlлкува[{ня
до обставиII. за яких вiдбувасться п
УЙ oBoIo /_lопус ку ;to ли ференцiйовап о го залiкул с отримання. здобувачем
у резуль,га,гi гtото.Ittого контролю не менше 40 балiв: зазмiстовий
розлiл 1 до З5 бапiв (саплостiйна робота - до 10 балiв, робота гlа
прак,гичttих заня,гтях - до 15 балiв. коrrгрольFIа робота - до l0 балiр),
за змiстовий роздiл 2 - ло 45 балiв (самостiйна робота - до l 5 балiв,
*
:
робо,га LIal l]рактиLIl{их заняттях ло 20 бzutiв, контрольна робота ло
10 бшriв). li.лобувач. який набрав 60 залiкових балiв. маслправо отримати
за,r iKoBy оцi rtK1, за результатам и поточн ого ко нтролю. Злобувач i, якi
набра,чи про,гягоN,{ семестру менше 60 балiв, обов'язково скJIадають за,riк.
Умовокl /lопуск_\, llo екзамеtIу с отримання. здобувачем пiд час
се\{есгроt]оt,о ot{illttlBallня не менше 40 балiв: за змiстовий розлiл 3 ло 35 бir-rriB (самосгiйrlа робота .Llo l0 ба;liв. робоr,а на практичних
заItя1,1,ях l1o l5 бсшriв, кон гроJlь}{а робота - до l0 балiв), за змiстовий
рсlзлiл 4 - дсl 45 баrliв (самостiйна робо,га - до 15 балiв, робота на
прак"гиtlttих заня,г,гях - до 20 балiв, контрольна робота - до 10 балiв).
Здобувач, який набрав суму зzutiкових балiв 90, мас право отримати
пiдtсумкову оuiнку без опитування чи виконанFIя екзаменацiйного
завлання за резчJIьтатами контролю. Злобувачi, якi набрали протягом
сеNlесIру MeIllпe 90 ба;riв, обов'язково скJIадають екзамен.
На зп"пiку й eKзaMelli злобувачi отримуrоть оцiнки за Нацiональною
диtРерсr tti йоваt olo lIJ калою: <BirIM i tt tto>l. <добре>" к:заловiльно>,
кrtt]зil,цilвiJIьi{о) --i за шtкалою F](]'I'S: д: 90*100,
В: 82-8t). С: 74 81. D: 64-7j. Е: 60-63, [rx: 35-59, [r: 1-34,
Зда,гн ic,t,b: розупriт и й iн,гсрпретуваl,и вивчеllе. вiдтворtовати
набу,гi знаItI{я в lIракlичнiй лiя.llьнос,гi: к;rасифiкувати т,а.
знахолити lI{llOBal{ltl l'I 1 рlt]]е}lня ltJIя сl,ворення. реапlзацll l
забезrlе,tення ссlttiоку-цьтурних потреб людини; збttрати та
BI lорядкову, вtl,ги i н tРормачiю ; форм yrr lовати, аргументувати
ll pocilec i й н i :заll; (al t ня ; ус,гано вJIIова,ги комун i кативttий дiалог
pi тl li м lr rr рофес i rЪ pr м и суб' сктам и та. груцдцц.__
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Теми змiстових роздiлiв

!ержавна мова - мова
професiйного спiлкування
Основи культури украiнськоi
мови

Кiлькiсть годин
Практ.
Самост.
Разом
заняття
робота
1-й семесmо
4

4

8

4

2

6

х,

MoBHi норми

2

2

4

1j

Комунiкативнi ознаки культури
мови

4

4

8

мовленневий етикет

4

4

8

Функцiональнi стилi
yKpaiHcbKoi мови в
професiйному спiлкyваннi

4

4

8

Кадрово-контрактнi документи

4

4

8

[овiдково-iнформацiйнi
документи

4

4

8

Етикет службового листування

2

4

6

32

28

60

Дифер.
5-и
змiстовии
роздiл

a

п

ч.
1.

5.
1.

6.
1.

1.
1.

8.
1.
Y:

rr

Усього за семестр

2-й семесmр

навчальна

|-и
змiстовий
роздiл

2.

Jог lсти] lf,.

2.
2.
2.
a

2,
4,
2.

Публiчний виступ як важливий
засiб комунiкацii
Презентацiя як рiзновид
публiчного мовлення.
дiлова гра
Усне дiлове мовлення як
важливий засiб комунiкацii

Мистецтво перемовин

Усне дiлове мовлення.

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

2

6

5.

Щiлова гра

2.

Термiнологiя в професiйному
спlлкуванн1

2

4

6

MoBHi засоби наукового стилю

2

2

4

6,

2,
1.

2.

мовностилiстичнi особливостi

та структура наукових робiт

2

2

4

2.

Мовний етикет науки

2

2

4

Переклад i редагування
наукового тексту

2

2

4

2.

Контрольна робота

2

2

4

1.

Усього за семестр
усього за pik

з2
64

28
5о

б0

1

0.

l

залiк

+-и

8.
9.
2.

z-и
змiстовий
роздiл

l20

змiстовий
роздiл

Екзамr

заOезпечення
в

фUЕфJfl рёпозиtарilс

нжккIм

Личук М. I., Харченко С.В., Шинкарук В. Щ. УкраiЪськамоваза
гтппrhесiйнr,rпл сттпýтNfчя,янняrrл , няр,IJ гтпсiб , ттпяк"гиIсv]vf КrлiЪ , HAKKKi]Vf
'2|J
\ 4,'25'2 с. U RL: http ://elt b.nakkktm.edu.ua/handle/
l 2345 б7 Е9/3 0Е0

забезпечення

Нацiональна академiя керiвних кадрiв культури i мистецтв,
вул. Лаврська, 9, аудиторii корпусiв '7, |1, комп'ютерна TexHiKa,
телевiзор

Кафедра

Кафедра культурологiТ та мiжкультурних зв'язкiв (106 каб., 11 корп.)

Iнстиryт

Iнститут практичноТ культурологii та арт-менеджменту

Локацiя та
матерiально-технiчне

Щоцент кафедри культурологii ta йiжкультурних

зв'язкiв, кандидат фiлологiчних наук,
obugayova@nakkkim. edu.ua

про
гOгrчного

OcTaHHi публiкацii:
Бугайова 0.I. Прикметники як семантичнi маркери
впливу в текстах соцiальноТ реклами // HayKoBi за.r""пr.
L Фiлологiя (мовознавство). Вiнниця, 20l8. Вш. 26. С. 4у55.
Бугайова О. I. Специфiка вживання дiсслiвних форм у текстах соцiальноТ
рекJIами // Сочiум. Щокумент. Комунiкацiя: фiлологiчнi науки. 2019. Вип. 7.

l

с. 9з-107.

Орйгiнальнiсть
навчальноi
дисциплlни
(за наявностi)

Розроблено на ocнoBi курсу <Новий украiЪський правопис>
для працiвникiв галузi культури, який викладають у I]eHTpi
неперервноi культурно-мистецькоi освiти
Нацiональноi академii керiвних кадрiв культури i мистецтв

Лiнк на дисциплiну

https ://classIoom. google. com/u/

Розробник

1

/c/MzEyNDIyNDgOOTI5

{"/'

О. I. Бугайова

Обговорено на засiданнi групи забезпеченн_я ocBITHbo1 пDогDами
Гарант освiтньоi програми

В. Б. Матушенко

ПОГОДЖЕНО
,Щиректор Iнституту практичноi

С. L !ичковський

,Щиректор Iнституту

М. А. Кулиняк

культурологii та арт-менеджменту
сучасного мистецтва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Завiдувач кафедри культурологii
та мiжкультурних зв'язкiв

Завiдувач кафедри режисури
та aкTopcbKoi майстерностi

о. в. Овчарук
л. I..Хоролець

